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 Political سياسی

  
  اشرف دھقانی

  ٢٠١٣ جون ١۶
  

 نگاھی به آنچه در ترکيه می گذرد
  *)زمينه ھا و ريشه ھای خيزش(

  

 چند روزی است که سراسر اين کشور را موج انقالبی برخاسته از اعماق دريای خروشان توده ھای تحت ستم ترکيه،

  .در می نوردد

به جز چند ( در تمام شھرھای ترکيه  حاکم بر ترکيه، در ابعاد ميليونی و تقريباً ۀتوده ھای خشمگين از شرايط ظالمان

چون بانک مراکز ستم . به خيابان ھا آمده و با انرژی انقالبی نھفته در خود به تعرض عليه دشمنانشان پرداخته اند) شھر

 نشان استثمار و غارت کارگران و زحمتکشان و ديگر توده ھای ستمديده در ترکيه توسط امپرياليست ھا و ۀھا به مثاب

سرمايه داران وابسته در اين کشور، و ھم چنين مراکز سرکوب و نمود جنايت و ستمگری در حق مردم ترکيه چون 

. رکت توده ھا با خشم و کينه توسط آنان در ھم کوبيده شدندليس، دفاتر حزب حاکم، در اولين حوپاسگاه ھای پ

 مداخله در ميدان تقسيم در استانبول و انھدام چندين دستگاه ۀ ويژپوليس خبرگزاری ھا از به آتش کشيدن مقر نيروھای

 کشيده  بانک ھا و ساختمان ھای مربوط به مراکز سرکوب و به آتشۀ در اين شھر گرفته تا شکستن شيشپوليسماشين 

 که برای پراکنده کردن تظاھر کنندگان نه فقط از پوليسدرگيری با . شدن آن ھا در شھرھای مختلف گزارش می دھند

گاز اشک آور و ماشين ھای آب پاش بلکه با وحشی گری تمام از گاز فلفل نيز استفاده می کند، تا کنون منجر به زخمی 

شده است، و به گزارش  ) البته بر اساس گزارشات رسمی( حداقل سه نفر شدن تعداد بسيار کثيری از مردم و کشته شدن 

يکی از اعمال نيروھای ضد .  گاردين به نقل از انجمن پزشکان ترکيه، شش نفر بينائی خود را از دست داده اندۀروزنام

رکوب مردم می  استفاده از نيروھای امنيتی در لباس شخصی برای سپوليسخلقی در درگيری بين نيروھای مردم و 

باشد و به صورتی که در ويدئو ھا ديده می شود اينان به ھمان صورتی که شغل ناشريفشان در شکنجه گاه ھا ايجاب می 

  .، جوانان انقالبی را مورد ضرب و شتم قرار می دھندپوليسان مأمورکند، حتی بی رحمانه تر و وحشيانه تر از 

ميدانی که تجمعات مبارزاتی نيروھای چپ اغلب در آنجا . قسيم استانبول بودخاستگاه اوليه اين موج انقالبی، ميدان ت

 روز قبل از آغاز جنبش اخير، ھنگامی که نيروھای چپ به خاطر ٢٨امسال نيز در اول ماه مه يعنی . صورت می گيرد

 مواجه پوليس ۀيانگرامی داشت روز کارگر به طرف اين ميدان آمده و قصد تجمع در آن جا را داشتند، با ھجوم وحش

ی پيش ئاين رويداد گو. گشتند که تظاھرکنندگان را شديداً مورد ضرب و شتم خود قرار داد و تعدادی را زخمی نمود

ی روی داد که در  به جمع پنجاه نفريپوليس ۀ حملۀزمينه ای برای رويدادی بزرگتر بود، رويداد بزرگی که به بھان

، "قيزی"در واقع، اعتراض به قطع درختان پارک . در آنجا گرد آمده بودند" قيزی"اعتراض به قطع درختان پارک 

 توده ھای تحت ستم ترکيه بود که آتش مبارزه عليه رژيم ضد خلقی حاکم را نه فقط در ۀتفجرقه ای بر خرمن خشم فروخ
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ب طيب اردوغان، بيھوده نبود که از ھمان آغاز جنبش، اين، رج. استانبول بلکه در سراسر ترکيه شعله ور ساخت

 نظام اقتصادی و سياسی ظالمانه حاکم  بر ترکيه بود که آماج حمالت مردم رزمنده و ۀنخست وزير ديکتاتور، سمبل ھم

  . مبارزه قرار گرفتۀ حاضر در صحنۀانقالبی به پا خاست

 برای روزھر  نارضايتی و خشم شان از حاکميت و سردمداران يک رژيم، ۀرغم ھم شکی نيست که توده ھا علی

 ۀمبارزه با دشمنان خود به خيابان نمی آيند، به خصوص اگر آن ھا در شرايط حاکميت يک ديکتاتوری شديد و سلط

 تجربه ھای اخير چه در ايران و چه .فضای رعب و وحشت و اختناقی به سر برند که فريادھا را در گلو خفه می سازد

ر چنين کشورھائی توده ھائی که جانشان از شدت ظلم و ستمی که در بعضی از کشورھای عربی نيز نشان می دھد که د

بر آن ھا اعمال شده، کامالً به لب رسيده با توسل به بھانه ھای ظاھراً قانونی و قابل دفاع برای عموم، به پا خاسته و رو 

لتی مدافع منافع سرمايه واقعيت اين است که مردم ترکيه نيز تحت ديکتاتوری دو. در رو در مقابل دشمنانشان می ايستند

در چنين . داران انگل صفت داخلی و امپرياليست ھا که البته ادعای دموکرات بودن را ھم دارد، زندگی می کنند

اين . شرايطی است که اعتراض به قطع درختان يک پارک در استانبول آغاز خيزش بزرگ مردم مبارز ترکيه گشت

کنجه ھای قرون وسطائی در سياھچال ھای اين کشور، و با آگاھی از وحشی بندھا و حد شبگير و بمردم با آگاھی از 

امری که خود بيانگر آن است که سيل .  در خيابان ھا در حق ھر مبارز و معترضی، به پا خاسته اندپوليسگری ھای 

 و ستم سرمايه توده ھای به حرکت در آمده در خيابان ھای ترکيه ، سيل جان به لب رسيدگان از شدت استثمار و ظلم

اين در واقع، سيل . داران حاکم و از سرکوب و اختناقی است که در اينحا با نام دموکراسی به مردم تحميل می شود

 توده ھای دربند اين کشور است که عليه کليت رژيم حاکم و در کمترين حد، جھت ناکام گذاردن سياست ۀمبارزاتی ھم

سيل عظيمی که به اعتراف خبرگزاری . حرکت در آمده و به پيش می رودھای ضد خلقی دولت اسالم گرای وقت، به 

  . شھر ترکيه جريان دارد۶٧ھای رسمی، حداقل در 

  

  پيش زمينه ھای سياسی خيزش کنونی 

 فشارھای شديد اقتصادی روی اکثريت مردم و نابسامانی ھای اجتماعی، تالش ھای سياسی حزب عدالت ۀعالوه بر ھم

که به قصد " اسالم گرائی"برای تغيير مسير جامعه از سکوالريسم به سوی  و نخست وزير) AK PARTİ(و توسعه 

نظير مبارزه برای عدم (تشديد اختناق در جامعه و به ھرز بردن انرژی انقالبی توده ھا در مسيرھای فرعی مبارزه 

فتن سياست دخالت در  اخير در پيش گرۀصورت می گيرد و در دور) لی و غيرهحممنوعيت مصرف مشروبات الک

 ترکيه را ھر چه بيشتر تشديد و بر نارضايتی ۀجنگ جاری در سوريه، از مسايلی ھستند که تضادھای موجود در جامع

مبر سال گذشته ھنگام ديدار  دس١٨بر چنين زمينه ای در . ھا و خشم توده ھا از حاکميت، ابعاد گسترده تری داده اند

خاورميانه واقع در آنکارا، يکی از پرشورترين تظاھرات دانشجوئی به وقوع پيوست طيب اردوغان از دانشگاه صنعتی 

خوانده و خواستار بيرون " دشمن علم" و " فاشيست"، "جنگ طلِب امپرياليست"و دانشجويان مبارز نخست وزير را 

. ده ھا دانشجو زخمی شدند به دانشجويان مواجه شد که طی آن پوليس ۀاين تظاھرات با حمل. رفتن او از دانشگاه شدند

 ۀ تھديدات اردوغان و ھم پالگی ھايش عليه دانشجويان مبارز، بارقۀرغم ھم اما انتشار خبر اين مبارزه در جامعه، علی

به گونه ای که به زودی مبارزات دانشجوئی سراسر ترکيه را فرا گرفت ؛ و . اميد در دل ھای ستمديدگان به وجود آورد

نظير استانبول، دانشجويان  با انجام بعضی اقدامات مبارزاتی، آشکارا حمايت خود را از حتی در برخی شھرھا 

 نه فقط پاسخ دولت ارتجاعی حاکم به مبارزات دانشجوئی،. مبارزات دانشجويان دانشگاه صنعتی خاورميانه اعالم کردند

 ارتباط ۀ، کارگران و ھنرمندان به بھانن سنديکائیبند بعضی روزنامه نگاران، فعاالسرکوب دانشجويان بلکه بگير و ب

 موشکی به مرکز حزب توسعه و عدالت و ھمچنين ۀمريکا، و حملاحمله به کنسولگری . آنان با يک تشکل چپ گرا بود
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ساختمان وزارت دادگستری که گفته می شود از طرف يک نيروی چپ صورت گرفت و متعاقب آن، سرکوب تشکل 

ف دولت، و بعد تالش نيروھای چپ و آزاديخواه برای گراميداشت روز اول ماه مه ھای کارگری و دانشجوئی از طر

 به تظاھرکنندگان در اين ميدان، از ديگر رويدادھای ماه ھای اخير در ترکيه پوليس ۀدر ميدان تقسيم و برخورد وحشيان

اما، يکی از . را داشته اند مبارزه نقش خود ۀ ترکيه و کشاندن آن ھا به صحنۀبودند که مسلماً در بيداری جامع

رويدادھای مھم که نگرانی و تنفر ھر چه بيشتر توده ھای تحت ستم ترکيه را از رژيم حاکم و سياست ھای نخست وزير 

 ماه می بود ١١در تاريخ  )Hatay(بر انگيخت وقوع انفجارھائی در يکی از شھرھای ھم جوار با سوريه به نام ھاتای 

 ۀاين واقع.  نفر مجروح شدند١٠٠ نفر به شکل فجيعی کشته و بيش از ۵٠رسمی حداقل که طی آن براساس اخبار 

 ترکيه را وارد جنگی ارتجاعی و امپرياليستی با سوريه می ،شداری برای توده ھای مردم بود که دولت حاکموخونين ھ

 به عنوان پيش زمينه ھای سياسی  اين وقايع را در حقيقت بايدۀھم. کند، امری که نگرانی شديد آنان را موجب شده است

  . ترکيه به حساب آوردپوليس خونين با ۀ مبارزۀبرای ورود ميليونی ستمديدگان به صحن

  

  خصوصيت عام جنبش جاری در ترکيه

يعنی به دعوت يک رھبری معين برپا نشده و ھيچ رھبری نيز . خودی استه جنبش کنونی در ترکيه يک جنبش خود ب

درچنين جنبش ھائی به ظاھر اين طور به نظر می آيد که . جنبشی است عمومی و ھمگانی. دس آن وجود ندارأدر ر

اما واقعيت .  شرکت کنندگان خواھان يک چيز واحد ھستند و گويا اھداف و آرمان ھای يکسانی را تعقيب می کنندۀھم

از اين رو در چنين . ده است يک جنبش عمومی، در بطن جامعه ای رخ می دھد که به طبقات تقسيم ش.اين طور نيست

جنبش ھائی ھمواره بخش ھائی از ميان طبقات گوناگون جامعه شرکت داشته و با حضور خود، به آن روح و شکل و 

 با درخواستی اصالح ءبر چنين اساسی است که وقتی جنبش عمومی و ھمگانی در ابتدا. شمايل خاصی را می بخشند

 در اعتراض به تقلب در – ھم چنان که در مورد ايران ديديم –يست يا طلبانه ھمچون خواست حفاظت از محيط ز

انتخابات شروع می شود با ورود جمعيتی متعلق به اقشار و طبقات مختلف در جامعه به آن ، وضع و حال ديگری گرفته 

ليه اساساً به و خواست ھا و شعارھای جديدی در آن مطرح می شوند آن ھم  به گونه ای که گاه موضوع و شعارھای او

به طور کلی، در يک جنبش عمومی اقشار و طبقات گوناکون ھر يک اھداف و خواست ھای . عقب رانده می شوند

طبقاتی و آرمان ھای خاص خود را دنبال می کنند؛ و به ھمين خاطر ھم شعارھای متفاوت و طرز برخوردھای متفاوتی 

 که کشف وجود طبقات در جامعه و نقش متفاوت آن ھا در جريان بايد به خاطر سپرد. را می توان در آن مشاھده کرد

 ميالدی بر می گردد؛ و اولين بار اين متفکرين و دانشمندان فرانسه بودند که در جريان انقالب ١٨انقالب، به قرن 

 جريان انقالب آن ھا در. کبير فرانسه به وجود طبقات در جامعه پی برده و مبارزه بين طبقات را مورد توجه قرار دادند

توده ھا، در انقالبی که ظاھراً اين طور به نظر می رسيد که گويا ھمه برای برآورده کردن يک ھدف در آن شرکت 

بعدھا .  طبقاتی را در جامعه تشخيص دادندۀدارند، وجود طبقات و خواست ھای طبقاتی متفاوت آنان و جريان مبارز

ارزشمند، به توضيح و تشريح بسياری از رويدادھای اجتماعی ۀ شناسانمارکس و انگلس با تکيه بر اين کشف جامعه 

و "  طبقاتی لکوموتيو تاريخ استۀمبارز" پرداختند و از جمله ثابت کردند که ،که تا آن زمان برای بشريت معما بودند

 درحقيقت منجر به  طبقات ستمديده با طبقات ستمگرۀمبارز." انقالب ھا لکوموتيو تاريخ اند"يا به بيانی مشخص تر 

 اجتماعی کھنه گشته و به آفرينش سيستم ھای جديد و در نتيجه پيشرفت و -در ھم کوبيده شدن سيستم ھای اقتصادی 

در جنبش عام و ھمگانی کنونی نيز در واقع طبقات و اقشار . ترقی می انجامد، و به اين گونه تاريخ به جلو می رود

اين جنبش بسته به اين که ھر کدام از .  می کنندءاشته و نقش خود را ايفا ترکيه در آن حضور دۀموجود در جامع

 نيروھای خلق چگونه ۀ بين نيروھای دشمن و مجموعءطبقات از چه نيروی بالفعلی برخوردار ھستند و توازن قوا
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چه مھم است اين اما آن . است می تواند اين يا آن مسير و شکل و شمايل را به خود بگيرد و نتايجی را به بار آورد

  . طبقاتی جاری، ھمان لکوموتيوی است که به سھم خود تاريخ را به جلو می بردۀاست که در ھر حال ھمين مبارز

. شکی نيست که توده ھا به طور عام دشمن خود را در ھيبت حکومتی که بر آن ھا اعمال ظلم و ستم می کند، می بينند

وی آماج حمالت )  AKPپ .ک.آ" (عدالت و توسعه"کيه، اردوغان و حزب به ھمين دليل است که از آغاز جنبش در تر

اما حتی در پشت شعارھا و اعمال توده ھا عليه فرد مزبور و دارو دسته اش، بايد . توده ھای به پا خاسته قرار گرفتند

 ،لت و توسعه مرز و موضع اکثريت توده ھای رنجديده که در پشت نام اردوغان و حزب عدا. مرزھا را تشخيص داد

کل حاکميت و رژيم ضد خلقی حاکم بر ترکيه را آماج حمالت خود قرار داده و خواھان سرنگونی تماميت آن می باشند، 

 اردوغان را ۀو مرز و موضع کسانی که از پيشروی جنبش به چنين سمتی ھراسناک بوده و صرف برکناری دار و دست

ه ھمين دليل است که در اين جنبش، ھم شعارھائی با مضمون مرگ بر ب. برای رسيدن به اھداف خود کافی می دانند

ھم پرچم . رژيم فاشيستی ترکيه شنيده می شود و ھم شعارھائی که استعفای نخست وزير وقت در آن برجسته گشته است

 »اندنيز گزميش، يوسف اصالن، حسين اينان و ماھير چاي« کارگر و تصاوير کمونيست ھائی چون ۀسرخ  نشان طبق

را می توان در اين جنبش ديد و ھم پرچم رسمی ترکيه که نشان ناسيوناليسم ترک است ، ھمچنين پرچم ھائی که با 

 طرفداری از سکوالريسم و مخالفت با سياست ھای ۀعکس آتا تورک، بنيانگذار جمھوری ترکيه مزين شده که به نشان

 اين اوضاع، اين واقعيت غير قابل انکار است که ۀبا ھم. ند حزب عدالت و توسعه در دست گرفته شده اۀاسالم گرايان

 جنبش جاری در ترکيه خواست ميليون ھا تن از توده ھای زحمتکش و رنج ديده برای تأمين مبرم ترين ۀنيروی محرک

.  کنداردوغان بايد قدرت ما را درک. من طرفدار انقالب ھستم"از اين رو اين صدا که . نياز ھای زندگی خود می باشد

به اين . ، صدای واقعی اکثريت توده ھای تحت ستم ترکيه می باشد)٢۴ تلويزيونی فرانس ۀنقل از شبک" (زنده باد انقالب

امر می توان با بررسی شرايطی که سياست ھای نئوليبراليستی حاکميت فعلی در جھت تأمين منافع امپرياليست ھا، 

  .ه بيشتر پی برد ھرچ،برای اکثريت مردم ترکيه به وجود آورده

  

  ترکيه و سياست ھای اقتصادی و سياسی دولت 

کشور . کيلومتر مربع  780576در حدود  مساحتی ميليون نفر و با  ٧٨با جمعيتی بيش از صحبت از کشوری است 

مره ترکيه از شمال به دريای سياه، از جنوب به دريای مديترانه، از غرب به دريای اژه و از شمال غربی به دريای مر

 مھم و ستراتژيک ۀ آسيا و اروپاست و ھم چون پلی اروپا را به منطقۀمحل اتصال دو قارکشوری که . پيوسته است

ترکيه از مشرق با ايران، از شمال شرقی با ارمنستان، از مغرب با يونان و بلغارستان و از . خاورميانه متصل می سازد

  . جنوب با عراق و سوريه ھم جوار است

عدالت و "ردوغان در مقام نخست وزير ترکيه، قدرت مند ترين مرد ترکيه به شمار می رود، و حزب رجب طيب ا

که خود اردوغان و عبدهللا گل، رئيس جمھور فعلی ترکيه از مؤسسين آن بودند، حزب حاکم در اين کشور می " توسعه

دتی و ايدئولوژيک آن ي رھبر عق تشکيل شد و١٩٩٧ اين حزب پس از انحالل حزب اسالم گرای رفاه در سال .باشد

 است که با توجه به نوع تعاليم اسالمی و ضد کمونيستی اش، يادآور خمينی در ايران می »هللا گولن فتح «فردی به نام 

  . باشد

مدل اسالم " قدرت سياسی و کل جامعه در ترکيه بوده و ُمبلّغ کردن ساختار" اسالمی"حزب عدالت و توسعه که خواھان 

 اروپا به قدرت ۀمريکا و شرکايش در اتحاديا امپرياليست ھای ۀ با پشتيبانی ھمه جانب٢٠٠٢است، درسال " معتدل ترکيه

کمال آتا تورک، به مفھوم سکوالريسمی که با نام " کماليسم"کردن ترکيه و کنار زدن " اسالميزه"اين حزب برای . رسيد

 برگزاری ۀ که اشاع-شناخته می شود، تا کنون از جنبه ھای سياسی و اجتماعی دست به اقدامات گسترده ای زده  است 
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نماز و مراسم ھای اسالمی به طور دسته جمعی و اقدامات اخيراً انجام شده چون ايجاد مزاحمت در روابط بين دختران 

لی، تالش برای تغيير قانون طالق عليه زنان، کوشش حوع کردن فروش مشروبات الکو پسران با ھمديگر و اقدام به ممن

 با روسری و ٢٠٠٧بيھوده نيست که ھمسران نخست وزير و رئيس جمھور از سال (در به اصطالح محجبه کردن زنان 

 قبيل اقدامات تنھا اما، اين .و غيره از آن جمله اند) لباس ھای به اصطالح اسالمی در مجامع عمومی حاضر می شوند

 حوزه ۀاعمال ديکتاتوری و آزادی کشی ھای اين دولت در ھم. يک شکل از عملکردھای ارتجاعی دولت حاکم می باشد

ھا از سرکوب دائمی آزادی بيان و مطبوعات گرفته تا ايجاد محدوديت برای فعاليت سنديکاھای کارگری تا سرکوب 

 در صد ٢٠و سرکوب اقليت ھای مذھبی و به طور برجسته علويان که بيش از نويسندگان و ھنرمندان و غيره تا تبعيض 

" سلطان سليم"اخيراً اردوغان نام پل سومی را که در استانبول ساخته می شود (از جمعيت کشور را تشکيل می دھند 

ن وظايف اقتصادی در عين حال دولت اردوغان با به عھده گرفت.) ناميد، که مظھر کشتار پيروان مذھب علوی می باشد

 و تأکيد بر به ظاھر رشد اقتصادی باال در ترکيه، تبليغات گزافی ءمريکا و شرکااو سياسی خاص از طرف امپرياليسم 

ھدايت می " اسالمی"را مبنی بر تبديل ترکيه به يک مدل اقتصادی برای کشورھای در حال توسعه که با ايدئولوژی 

پای  خاورميانه و حتی در اروۀمادگی خود را برای اجرای نقش ژاندارمی در منطقشوند به راه انداخته و در حالی که آ

وری عثمانی که نه فقط ت خود برای احيای امپراۀش ياد آور می شود، از رؤيای عظمت طلبانشرقی به اربابان امپرياليست

درچنين راستائی است . گويدشامل کشورھای عربی کنونی بود بلکه قفقاز و بالکان را نيز در بر می گرفت، سخن می 

خاورميانه جديد در حال " ، اخيراً در پارلمان اين کشور مطرح کرد که ترکيهۀد اوغلو، وزير امور خارجواحمد داو که

 مذھبی اردوغان به ھمراه -اقدامات ارتجاعی   ".شکل گيری است و ترکيه رھبری اين خاورميانه را به دست می گيرد

 وی و حزب عدالت و توسعه در شرايط تشديد وابستگی ھر چه بيشتر ترکيه به امپرياليست ۀنتبليغات گزاف عظمت طلبا

مريکا به دولت کنونی ترکيه امريکا در خاورميانه و نقشی که از طرف ا ۀھای غربی و پيشبرد سياست ھای تجاوزکاران

  . صورت می گيرد،محول شده

ای کالنی که از صندوق بين المللی پول و بانک جھانی دريافت پيش از روی کار آمدن اردوغان، ترکيه به يمن وام ھ

اردوغان اين اوضاع را با . کرده بود، يکی از بزرگترين کشورھای وامدار و مقروض در جھان به شمار می رفت

. ودگرفتن وام ھای باز ھم بيشتر در جھت وابستگی ھر چه بيشتر اقتصاد ترکيه به اين نھاد ھای امپرياليستی تشديد نم

برالی و از جمله خصوصی سازی، يکی از سياست ھائی است يھای اقتصادی نئول  ھمان طور که می دانيم اجرای طرح

در .  شان در اقصی نقاط دنيا پياده می شوندۀکه به خواست سرمايه داران امپرياليست توسط نوکران و دولت ھای وابست

يان خود ربوده و با تسھيل شرايط  برای سرمايه گذاری ھای اين زمينه نيز دولت اردوغان گوی سبقت را از پيشين

خارجی و حتی فروش بانک ھا و بنادر و راه ھا به سرمايه داران خارجی، اقتصاد ترکيه را بيش از پيش به امپرياليست 

 اين ۀازی وابست تشديد سرمايه گذاری ھای خارجی که از قِبَل آن ھا البته بورژوۀاتفاقاً، بر زمين. ھا وابسته کرده است

کشور نيز ھر چه فربه تر گرديد، ظاھراً رشد و رونق اقتصادی در ترکيه حاصل شد و به مرتجعين امکان تبليغات 

اما اين در واقع يک حباب اقتصادی بود که با عواقب خود نظير رشد نرخ تورم، کسری . دروغين جاه طلبانه ای را داد

  .يدار نماند و ترکيدبودجه، رکود و کساد اقتصادی و غيره پا

روست ناشی از ه با آن روب) نظير ايران( کشورھای وابسته به امپرياليسم ۀمعضالتی که امروز ترکيه ھمچون ھم

وابستگی اين کشور به سيستم اقتصاد امپرياليستی است که در سال ھای اخير با توجه به رشد بحران در سيستم سرمايه 

ق سياست ھای نئوليبراليستی بر دوش توده ھای تحت ستم اين کشور، شديدتر و داری جھان و سرشکن کردن آن از طري

افزايش نرخ بيکاری و در ھمان حال رشد تورم و از دست دادن ارزش لير ترکيه و در نتيجه . گسترده تر گشته است

 ۀمنی ھا در جامعه، نتيج، گدائی و رشد انواع تخلف ھا و نا اءتشديد فقر و فالکت و تبعات تأسف بار آن نظير رشد فحشا
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امروز در آمد بسياری از .  اين کشور می باشدۀ بورژوازی وابستۀاستثمار شديد نيروی کار و عملکردھای غارتگران

.  در حد پائين تر از خط فقر دارندیحتی کارمندان دولت زندگي. مردم ترکيه روزانه دو دالر و يا حتی کمتر از آن است

ھر چھار کودک در ترکيه يک کودک دچار سوء تغذيه است و بر اساس گزارش ه، از بر طبق آمارھای منتشر شد

 اجتماعی، ترکيه دارای بيشترين ميزان مرگ و مير کودکان در بين کشورھای عضو اين ۀسازمان ھمکاری و توسع

نيز وسيعاً وجود زاغه نشينی در اطراف شھرھای بزرگ به ھمان گونه که ما در ايران شاھديم در اينجا . سازمان است

در چنين شرايطی در صد کمی از اقليت جامعه از قِبَل اجرای پروژه ھای امپريايستی در کشور به ثروت ھای . دارد

 اصلی خيزش اخير در ترکيه ۀ اين واقعيات زمينۀھم. کالنی دست يافته اند و اختالف طبقاتی بسيار چشمگير گشته است

مريکا در سوريه معضل ديگری ا ۀن در رابطه با پيشبرد سياست ھای جنايتکارانعملکرد اخير دولت اردوغا. می باشند

اين امر نيز به . است که نگرانی مردم ترکيه از درگير شدن در جنگ امپرياليستی جاری در سوريه را فراھم آورده است

 ۀيک مطالب ت که ھمين کهاساساً بايد توجه داش.  خود باعث رشد تضاد ميان توده ھای مردم و حکومت گشته استۀنوب

ی، کار ئاجتماعی به چه سرعتی به شعارھائی با مضمون سياسی تبديل شد و چطور در ھمان آغاز اولين تجمعات توده 

 ترکيه با ۀ شدت تضاد فيمابين توده ھای ستمديدۀ انجاميد، خود نشان دھندپوليسبه درگيری خشونت بار بين مردم و 

   .ن از وضع ظالمانه موجود استحاکميت و بيانگر شدت خشم آنا

  

   نيروھای آزاديخواهۀجنبش مردمی ترکيه و وظيف

در اين جا نيز ھم چون ايران .  ما ترکيه با شدت ھر چه بيشتری جريان داردۀ طبقاتی امروز در کشور ھمسايۀمبارز

ه بورژوائی را در کنار  سرمايه دار و حاکميت ارتجاعی موجود، قشرھای مختلف خردۀ کارگر در مقابله با طبقۀطبق

خود دارد، قشرھائی که ھر يک به دليل ستم ھائی که از اين حاکميت مدافع منافع سرمايه داران و امپرياليست ھای ذينفع 

درست ھمين .  واحد با پرولتاريای ترکيه عليه اين حاکميت قرار دارندۀدر ترکيه ، متحمل می شوند، ھمگی در جبھ

ان و زحمتکشان و اقشار مختلف خرده بورژوازی با نيروھای ضد خلقی شامل سرمايه داران تضاد و مبارزه بين کارگر

 غارت آن ھا ھستند و در ۀ آنانی که جيره خوار سفرۀو امپرياليست ھا با نھادھای سياسی و نظامی شان به ھمراه ھم

تضادی که نيروھای . کان داده است ترکيه را به شدت تۀکليت با حاکميت امپرياليستی موجود می باشد که امروز جامع

يک طرف را برای پيشروی به جلو به اعمالی سوق داده که با کلمات شجاعانه، فداکارانه و قھرمانانه قابل توصيف می 

باشند، چرا که ماھيت اعمالشان انقالبی و ترقی خواھانه است، و نيروھای طرف ديگر را که دارای ماھيت واپس 

.  بر آن داشته که برای حفظ وضع موجود، مرتکب بدترين و وحشيانه ترين جنايات گردندگرايانه و ارتجاعی است

در يک جنبش عمومی اين فقط نيروھای خلقی واقعاً معترض و مبارز عليه سيستم و موضوع مھم ديگر اين است که 

عی نيز به نحوی خود را دولت حاکم نيستند که دست به فعاليت سياسی می زنند بلکه نيروھای رفرميست و حتی ارتجا

 خارج کرده و آننبش را از مسير اصلی جبا اعمال و تبليغات خاص خود، آن داخل اين جنبش ھا کرده و می کوشند 

 امکانات شان، رسانه ھای ارتجاعی گوناگون را ۀدر اين کار،  اينان عالوه بر ھم. جھت دلخواه خود را به آن بدھند

  .ا يا موذيانه به نفع آن ھا تبليغ و به پيشبرد اھدافشان کمک می کنندنيز پشت سر خود دارند که آشکار

که بخشی از نيروھای ضد انقالبی ) تقلب در انتخابات( در ايران که به بھانه ای پا گرفت ١٣٨٨خالف خيزش سال 

به ھمين (فتند نيز آشکارا امکان نفوذ در جنبش توده ھا را يا") سبزھا" موسوی و کروبی و به طور کلی ۀدارو دست(

 که - بردند، منحرف کنند  به اين جنبش زده و آن را از مسيری که توده ھا پيش می" سبز"خاطر ھم سعی کردند نشان 

مبداء جنبش انقالبی ) مقاومت در مقابل قطع درختان ميدان تقسيم(، در ترکيه يک حرکت اصالح طلبانه )البته نتوانستند

ا ارتجاعی برای نفوذ در اين جنبش سعی دارند ظاھراً خود را موافق با آن نشان کنونی است و نيروھای سازشکار و ي
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 نيروھای واپس گرا و ارتجاعی سعی کردند، تقلب در انتخابات و ۀ در ايران ھم٨٨ اگر در جريان جنبش سال . دھند

عجاب انگيز و برخورد  شجاعت ھای اۀی در ايران جلوه داده و ھمئگويا دفاع از موسوی را دليل جنبش عظيم توده 

  تا حداقل افراد بی خبر در سطح جھان را -به خورد ديگران بدھند " جنبش سبز"ھای انقالبی توده ھا را  تحت نام 

بفريبند، امروز در ترکيه با ظاھر دفاع از جنبش تحسين برانگيز مردم انقالبی، کوشش نيروھای سازشکار و حتی 

ن به قطع اثالً با دفاع از خواست حفظ محيط زيست و ظاھراً ھم آوازی با معترض ارتجاع آن است که مۀمتعلق به جبھ

   .درختان پارک قيزی، سطح جنبش انقالبی توده ھای تحت ستم ترکيه را در ھمين حد پائين بياورند

ق در  بزرگی به حاکميت ضد خلقی حاکم بر ترکيه که تا کنون خود را قدرت مطلۀخيزش وسيع مردم مبارزترکيه، ضرب

ھمچنين اين خيزش . ترکيه تصور می کرد و بر اين مبنا سياست ھای ضد خلقی خود را پيش می برد، وارد کرده است

مريکا را نيز که انجام انه فقط نگرانی بورس بازان و سرمايه دارن ديگر را در ترکيه باعث شده بلکه امپرياليسم 

 دشمنان به تکاپو ۀامروز ھم. رکيه گذاشته ھراسناک نموده است دولت وقت تۀوظايفی را در ارتباط با سوريه به عھد

خبرگزاری ھائی نظير . افتاده و ھر يک با اتخاذ تاکتيک ھا و تبليغات خاص می کوشند اين جنبش را از پای در بياورند

ده و بدون اين که او خبر دا" ھواداران پر شور"بی بی سی کماکان به نفع اردوغان به طور موذيانه تبليغ می کنند و از 

ھستند که در " س خوريساند"به روی خود بياورند که آن ھا اقليتی جيره بگير يا به گونه ای که در ايران مشھور است 

ن وی که گويا وزن چندان نامتعادلی ھم ندارند صحبت می ان و مخالفامقابل ميليون ھا مردم ترکيه قرار دارند، از موافق

 تھديدات و مسلماً سازماندھی خود برای يورش ۀدر حال حاضر نيروھای دشمن در کنار ھمدر داخل ترکيه نيز . کنند

ھر چه وحشيانه به مردم، دست به فريب کاری وسيعی زده اند به طور که امروز ظاھراً بازار انتقادھای دروغين شان 

ر دست زدن به خشونت در حق  دپوليس" زياده روی"  و سرزنش آن ھا گرم است، حتی خود اردوغان ھم از پوليسبه 

ارتجاع حاکم بر ترکيه با اين شيوه ھا  قصد خام کردن توده ھای مبارز  را دارد و به . تظاھر کنندگان صحبت می کند

ن را از خيابان به خانه برگردانند تا پس از آن به راحتی و در خفا بتوانند آن ھا را  قلع و ااين ترتيب می کوشند مبارز

 سوی ديگر مردم شجاع و مبارز ترکيه در طی چند روز نبرد خونين با نيروھای مسلح دشمنان خود، به از.  قمع کنند

ن عمل می کند بلکه شاھد ا باچه وحشی گری در مقابل مبارزپوليسآن ھا نه فقط ديدند که . تجربه ھائی دست يافته اند

ضور يافته و در مواقع مقتضی به ضرب و شتم بودند که افراد مسلح ديگر در لباس شخصی در داخل تظاھرات مردم ح

اين واقعيات در حالی که در خدمت رشد آگاھی مردم قرار دارد، تجربياتی را به .  تظاھر کنندگان می پردازندۀبی رحمان

  .دست می دھد که در مبارزات آينده به کار توده ھای مبارز خواھد آمد

 در ١٣٨٨ خيزش سال ۀشرايط ظالمانه ای به وجود آمده که  زمين ۀجنبشی که امروز در ترکيه جريان دارد بر زمين

ايران بود، بر اساس ھمان زمينه ای که انقالباتی را در تونس و مصر دامن زد، ھمان زمينه ای که کارگران مبارز را 

د که با زمينه ھا و ريشه ھای مادی اين جنبش ھا چنان قوی ھستن. در قبرس و يونان و اسپانيا به حرکت در آورد

جنبشی از پا می افتد و جنبشی ديگر در جائی و در زمانی سر بلند می کند و دوباره و . سرکوب از بين نمی روند

بر، گسترش و شدت گيری مبارزات ملی و آزاديبخش در کشورھای وبه ياد آوريم که پس از انقالب اکت. دوباره

 ۀانيای کبير يا ھمان امپرياليسم انگلستان که سرکردوری بريتتمستعمره، نقش بزرگی در از پا در آوردن امپرا

 ۀجنبش بزرگ مردم مبارز ترکيه نيز از قماش جنبش ھای جاری در منطق.  ايفاء نمود،امپرياليست ھا در  جھان بود

 سرمايه ۀخاورميانه و در اقصی نقاط جھان است که امروز ناقوس مرگ قطعی امپرياليست ھا و نابودی سيستم گنديد

   . جھانی را به صدا در آورده استداری

جنبش مردمی جاری در ترکيه، جبھه ای از جنبش انقالبی تمامی کارگران و خلقھای تحت ستم منطقه و از جمله ايران 

 عليه دشمن مشترک يعنی امپرياليسم و حکومتھای ارتجاعی وابسته به آن است، بر تمام نيروھای آزاديخواه و واقعاً 
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ھر صورت ممکن از اين جنبش انقالبی و خواستھای آن دفاع و صدای توده ھای مبارز و دلير دمکرات است که به 

  .  ترکيه را در راستای تقويت ھمبستگی مبارزاتی بين المللی ھر چه وسيعتر در افکار عمومی پژواک دھند

  

ری در ترکيه بر اساس اخبار  در مورد رويدادھای جاءاالت بعضی رفقاؤ به قصد پاسخگوئی به سءاين مقاله در ابتدا* 

و گزارشات منتشر شده در اينترنت نوشته شد، ولی با توجه به اھميت رويدادھای ترکيه بی مناسبت نيست که آن را در 

  .اختيار عموم نيز قرار دھم

  

  ١٣٩٢ ]جوزا[خرداد

  

 

 


